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Resumo
Este estudo teve como objetivo a análise de preditores das dimensões proteanas de carreira (autogerenciamento 
e direcionamento para valores) entre universitários. Para tanto, foram consideradas variáveis sociodemográficas, 
personalidade e lócus de controle. Participaram da pesquisa, com referencial metodológico quantitativo, 525 alunos, 
com idades entre 18 e 30 anos. Os resultados indicaram aspectos de abertura, conscienciosidade e lócus de controle 
interno como preditores do autogerenciamento e socialização e abertura como preditores do direcionamento para 
valores. Alunos de humanas denotaram mais caraterísticas de direcionamento para valores quando comparados aos 
de exatas, não havendo diferenças significativas para o autogerenciamento. Os resultados apontam dados relevantes 
para orientação de carreira de universitários. Requer-se, contudo, novos estudos que investiguem outras variáveis na 
predição das dimensões proteanas.
Palavras-chave: carreira proteana, estudantes universitários, orientação vocacional

Abstract: Predictors of protean career: A study with undergraduate students
This study aimed to analyze predictors of Protean career dimensions (self-management and values-driven) among 
university students. Therefore, socio-demographic variables, personality and locus of control were considered. With 
a quantitative methodological framework, this research had 525 participants who were students aged between 18 and 
30 years old. The results indicated that aspects such as openness and conscientiousness and internal locus of control 
are predictors of self-management, while socialization and openness are predictors of values-driven. Humanities 
Sciences students denoted more characteristics of values-driven when compared to the Exact Sciences ones, with 
no significant differences for self-management. The results show relevant data for university career guidance. It 
requires, however, further studies to investigate other variables in the prediction of Protean dimensions.
Keywords: protean career, university students, vocational guidance

Resumen: Los predictores de la carrera proteana: un estudio con los estudiantes universitarios
Este estudio tuvo como objetivo analizar los predictores de las dimensiones Proteanas de carrera (auto-gestión y de 
dirección por valores) en estudiantes universitarios. Por lo tanto, se consideraron variables socio-demográficas, de 
personalidad y locus de control. En la encuesta con marco metodológico cuantitativo, participaron 525 estudiantes, 
con edades comprendidas entre los 18 y 30 años. Los resultados indicaron aspectos de la disponibilidad, la diligencia 
y el locus de control interno, como predictores de la autogestión, y la socialización y la disponibilidad como 
predictores de la dirección por valores. Los estudiantes de Humanidades apuntando más a características de dirección 
por valores, en comparación con los de las Ciencias Exactas, y sin diferencias significativas para la autogestión. Los 
resultados muestran datos relevantes para la orientación profesional universitaria. Sin embargo, se requieren más 
estudios para investigar otras variables en la predicción de las dimensiones proteanas.
Palabras clave: carrera proteana, estudiantes universitarios, orientación profesional
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A expressão carreira origina-se do latim via carra-
ria que significa estrada para carros e, a partir do século 
XIX, passou a ser utilizada para designar a trajetória pro-
fissional dos indivíduos que ao adentrar numa ocupação já 
sabiam antecipadamente como seria o percurso dentro da 
organização (Martins, 2010). O avanço do trajeto, nesse 
momento, ocorria por meio da mudança de um cargo para 
outro, dentro da mesma família de cargos, pela ascensão 
vertical na hierarquia da empresa ou por aspectos como ex-
periência e tempo de trabalho, sendo boa parte do percurso 
profissional determinado pela organização (Magalhães & 
Bendassoli, 2013). Nesse contexto, um trabalhador leal e 
dedicado podia contar com a possibilidade de um emprego 
para o resto de sua vida (Duarte et al., 2009).

A partir do início do século XXI, entretanto, com o 
crescimento do processo de globalização e rápido desen-
volvimento de tecnologias da informação, observa-se um 
novo contrato social entre empregados e empregadores, 
marcado por perspectivas profissionais menos definidas 
e mais instáveis (Duarte et al., 2009). Paralelamente, ob-
serva-se o despontar de novas concepções teóricas sobre 
carreira que, conforme Duarte et al. (2009), passam a con-
siderar o comportamento humano não somente em função 
da pessoa, mas também de um contexto de mudanças re-
pentinas que requerem aspectos como flexibilidade, adap-
tabilidade e aprendizagem contínua. Dentre as concepções 
teóricas emergentes sobre carreira, o presente estudo abor-
dará a carreira proteana (Hall, 1996, 2002).

Carreira Proteana

O conceito de carreira proteana foi proposto no final 
do século XX, mas já contemplava concepções importan-
tes para a carreira do profissional atual (e.g., flexibilidade, 
necessidade de aprendizagem contínua). O cerne desse 
modelo pode ser entendido como o alcance do sucesso 
psicológico decorrente da mudança de responsabilidade 
pelo gerenciamento da carreira que sai do eixo da organi-
zação e passa para ações do próprio indivíduo (Hall, 1996, 
2002). O modelo proteano de carreira tem sido caracteri-
zado por duas dimensões: autogerenciamento e direcio-
namento para valores (Briscoe, Hall, & DeMuth, 2006). 
Nesta perspectiva, o indivíduo de forma independente 
escolhe o direcionamento que quer dar para a carreira (au-
togerenciamento) e a orienta conforme os próprios valores 
(direcionamento para valores) e não segundo valores ex-
ternos (Briscoe et al., 2006). 

Conforme Briscoe e Hall (2006), a combinação das 
duas dimensões proteanas origina quatro perfis: dependen-
te, rígido, reativo e proteano ou transformacional. O pri-
meiro é definido pelo baixo direcionamento para valores 

e baixo autogerenciamento; o segundo é caracterizado 
pelo alto direcionamento para valores e baixo autogeren-
ciamento; o terceiro apresenta baixo direcionamento para 
valores e alto autogerenciamento e o quarto expressa alto 
direcionamento para valores e alto autogerenciamento. 

Para Sullivan e Baruch (2009), tanto o conceito de car-
reira proteana como também o de carreira sem-fronteiras 
têm tido um grande impacto no desenvolvimento teórico 
e também de pesquisas nas últimas décadas. A relevância 
desses modelos é endossada por Briscoe, Henagan, Burton 
e Murphy (2012), que chegaram à constatação empírica de 
que ter atitudes proteanas ou sem-fronteiras auxilia os indi-
víduos no desenvolvimento de habilidades de carreira e de 
coping, aspectos importantes para momentos de instabili-
dade, como o caso da crise do sistema financeiro de 2008, 
que afetou o mundo do trabalho nos Estados Unidos e em 
diversos outros países (Neves, Trevisan & João, 2013). 

Conforme Sullivan e Baruch (2009), as carreiras não 
se desenvolvem em um vácuo, mas são influenciadas por 
fatores do ambiente, como cultura nacional, economia, 
política e também por fatores pessoais. Nesse mesmo 
sentido, Briscoe et al. (2006) apontaram a necessidade de 
compreender como as atitudes proteanas de carreira são 
influenciadas por aspectos como idade, nível educacional, 
personalidade e outros construtos. Desse modo, optou-se, 
neste estudo, por investigar aspectos do modelo proteano 
entre universitários brasileiros, relacionando as dimensões 
teóricas com variáveis que têm sido abordadas em diferen-
tes pesquisas sobre carreira, como lócus de controle (Leite, 
2011; Quishida & Casado, 2009) e personalidade (Gunkel, 
Schlaegel, Langella & Peluchette, 2010; Teixera, Bardagi, 
Lassance, Magalhães & Duarte, 2012), e também com 
aspectos sociodemográficos (Campos, 2011; Greenhaus 
& Kossek, 2014; Neiva, 1996; Oliveira, Zanon, Silva, 
Pinhatti, Gomes & Gauer, 2010).

Construtos relacionados à carreira
 

O construto de lócus de controle foi proposto por 
Rotter (1966) e ampliado por Levenson (1974). Pode ser 
compreendido no conjunto de três dimensões: lócus de 
controle interno, lócus de controle externo – outros po-
derosos e lócus de controle externo – acaso. A primeira 
dimensão está associada à convicção que o indivíduo tem 
quanto à possibilidade de controlar os eventos que ocor-
rem em sua vida; a segunda refere-se à crença de que pes-
soas superiores detêm o controle sobre diferentes eventos 
e, a última está relacionada a questões como sorte, azar e 
destino (Levenson, 1974; Tamayo, 1989).

Quishida e Casado (2009), utilizando o modelo bidi-
mensional de Rotter (1966), observaram que características 
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relacionadas ao lócus de controle interno, como convicção 
no próprio potencial, auxiliaram os profissionais que par-
ticiparam da pesquisa na adaptação do processo de tran-
sição de carreira ocorrida na meia-idade, entre os 45 e 59 
anos. Leite (2011), por sua vez, utilizando alguns itens da 
dimensão de lócus de controle interno da escala Levenson 
(1974) identificou uma relação positiva entre o lócus de 
controle interno e a intenção de empreender que é media-
da pelo aspecto de autoeficácia empreendedora. Ou seja, 
indivíduos com um lócus de controle interno tendem a se 
perceber como capazes de desenvolver o próprio negócio, 
tendo essa percepção uma repercussão positiva na inten-
ção de vir a comportar-se de modo empreendedor.

Dentre as pesquisas sobre carreira que enfocam as-
pectos da personalidade, destaca-se o uso recorrente do 
modelo empírico dos cinco grandes fatores (abertura, neu-
roticismo, socialização, conscienciosidade e extroversão). 
Gunkel et al. (2010) observaram que universitários norte
-americanos e chineses com escore elevado na dimensão 
de abertura para experiência mostravam-se mais decididos 
na carreira. Essa característica da personalidade, eviden-
ciada por aspectos como curiosidade, inovação e imagina-
ção (McCrae, 2007) também apresentou correlação posi-
tiva com as dimensões proteanas de autogerenciamento e 
direcionamento para valores (Briscoe et al., 2006).

Conforme Teixeira et al. (2012), o construto de adap-
tabilidade descreve os recursos que um indivíduo dispõe 
para lidar com atividades e transições em sua carreira, sen-
do constituído pelas dimensões de: preocupação, controle, 
curiosidade e confiança (Savickas et al., 2009). No Brasil, 
Teixeira et al. (2012) encontraram correlações positivas en-
tre o referido modelo e os seguintes aspectos de personali-
dade: (a) abertura para experiência; (b) conscienciosidade, 
representado por aspectos como persistência, competência 
e organização (McCrae & Costa Jr., 2003); (c) extroversão, 
relacionado a características como sociabilidade, otimis-
mo, facilidade para comunicação e energia (Nunes & Hutz, 
2006); e (d) socialização, evidenciado por comportamento 
mais modesto e altruísta (Costa Jr., McCrae & Dye, 1991). 
Embora todas as correlações tenham sido significativas, 
destacou-se, em magnitude, a correlação entre o aspecto de 
conscienciosidade e as dimensões de confiança e preocu-
pação, bem como entre as características de abertura para 
experiência e as dimensões de curiosidade, confiança e 
controle. O traço de neuroticismo, evidenciado por aspec-
tos como ansiedade e afetos negativos em geral (McCrae & 
Costa Jr., 2003), como havia sido hipotetizado pelos auto-
res, correlacionou-se negativamente com todas as dimen-
sões do construto de adaptabilidade.

Além das variáveis descritas anteriormente, 
Greenhaus e Kossek (2014) destacam uma profunda 

interdependência entre a carreira e domínios mais domés-
ticos da vida, como relação com a família nuclear e ex-
tensa, amizades e engajamento com a comunidade que, 
na percepção dos autores, não pode ser negligenciada nos 
estudos contemporâneos sobre carreira e trabalho. Nesta 
direção, Oliveira et al. (2010), numa pesquisa com profis-
sionais brasileiros, analisaram a relação entre casamento e 
filhos com a carreira proteana, não tendo encontrado dife-
renças significativas entre casados e solteiros, nem entre 
pais e indivíduos que não tinham filhos. Por outro lado, 
Cabrera (2009), em um estudo com vinte e cinco mulhe-
res, constatou que a maioria, ao retornar para o trabalho 
após um período de afastamento motivado por questões 
pessoais, como o nascimento dos filhos, adotava atitudes 
mais proteanas, o que lhes garantia um maior equilíbrio 
entre a carreira e a vida pessoal.

Outro dado investigado em alguns estudos tem sido 
a relação entre características de diferentes áreas de for-
mação e aspectos de carreira. Neiva (1996), por exemplo, 
verificou que estudantes de ciências exatas tinham mais 
expectativas para encontrar ofertas de emprego após a 
conclusão do ensino superior, quando comparados a alu-
nos da área de humanas. Campos, (2011), por sua vez, 
considerou em seu estudo que estudantes de engenharia 
e administração, seriam melhor preparados em seus res-
pectivos cursos para o ingresso no mercado do trabalho, 
quando comparados aos alunos de psicologia. Segundo a 
autora haveria nos cursos de engenharia e administração 
uma maior ênfase quanto à conquista profissional. 

Em relação à influência da variável sexo na carreira 
proteana, Briscoe et al. (2006) não verificaram diferenças 
entre homens e mulheres na expressão de autogerenciamen-
to e direcionamento para valores. Oliveira et al. (2010), por 
outro lado, constataram que homens tendem a se destacar no 
aspecto de autogerenciamento. Em contrapartida, Segers, 
Inceoglu, Vloeberghs, Bartram e Henderickx (2010), veri-
ficaram que as mulheres, quando comparadas aos homens, 
tendem a apresentar mais características relacionadas aos 
motivadores do autogerenciamento de carreira.

Conforme Briscoe et al. (2012), o fato das orientações 
de carreira proteana e sem-fronteiras serem atitudinais faz 
com que elas possam ser ensinadas e aprendidas, o que traz 
importantes implicações para o desenvolvimento de car-
reira, principalmente de universitários, que tendem a en-
frentar dificuldades na transição da formação universitária 
para o mercado de trabalho (Bardagi, Lassance, Paradiso 
& Menezes, 2006). Conforme Hall (2002), jovens não têm 
recebido o devido preparo para se adequarem às necessida-
des de constantes mudanças no mercado de trabalho, tendo 
assim um “choque de realidade” nas primeiras experiên-
cias profissionais.  Ainda nesse sentido, Teixeira e Gomes 
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(2004) apontam que o diploma não é mais suficiente para 
conquistar um espaço no mercado de trabalho, sendo ne-
cessário o desenvolvimento de competências específicas, 
como o estabelecimento de redes de contatos e a capacidade 
para se ajustar a diferentes demandas.

Diante deste fato e dos diferentes desafios associados 
ao contexto de carreira no cenário atual, a presente pesquisa 
objetivou compreender como características de personali-
dade, lócus de controle e variáveis sociodemográficas (es-
tado civil, filhos, curso e sexo) predizem as dimensões pro-
teanas, possibilitando assim a aquisição de conhecimentos 
que podem ser úteis na orientação de jovens em processo 
de transição do ensino superior para o mercado de trabalho. 
Na direção de explorar também variações entre alunos de 
diferentes áreas, buscou-se avaliar diferenças na predição 
do autogerencimento e do direcionamento, a partir das va-
riáveis citadas, entre alunos de humanas e exatas. 

De um modo geral, considerando os pressupostos pro-
teanos e os resultados dos estudos citados anteriormente, 
hipotetizou-se, nesta pesquisa, que: H1) o lócus de controle 
interno fosse uma variável preditiva do autogerenciamento 
e do direcionamento para valores e; H2) os construtos pro-
teanos fossem preditos positivamente pelas características 
de abertura para experiência, conscienciosidade, sociali-
zação e extroversão, e negativamente pelo neuroticismo. 
Além disso, esperou-se encontrar nesse estudo, semelhante 
aos resultados da pesquisa de Oliveira et al. (2010), que: 
H3) nenhuma diferenciação ocorresse entre estudantes ca-
sados e solteiros, nem entre indivíduos que são pais e os 
que não têm filhos, e H4) que houvesse um maior destaque 
das características de autogereciamento entre estudantes do 
sexo masculino. Por fim, considerando os resultados dos 
estudos de Neiva (1996) e Campos (2011), hipotetizou-se 
que: H5) as características relacionadas ao autogerencia-
mento seriam mais evidentes em alunos de exatas quando 
comparados aos colegas de humanas.

Método

Participantes

A amostra do estudo teve uma característica não
-probabilística, sendo composta por 525 alunos de uma 
Universidade Federal do Sudeste do Brasil. Estes estavam 
distribuídos em duas áreas de conhecimento: 280 (53,3%) 
da área de Ciências Exatas (e.g., Matemática, Física, 
Engenharia Civil) e 245 (46,7%) de Ciências Humanas 
(e.g., Biblioteconomia, Direito, História). Dentre os par-
ticipantes, 273 (52%) eram homens e 252 (48%) mulhe-
res, todos com idade entre 18 e 30 anos e média de 22,59 
anos (DP = 2,66). Em relação ao estado civil, 484 (92,2%) 

eram solteiros, 39 (7,4%) casados e 2 (0,4%) não disponi-
bilizaram essa informação.

A maioria dos estudantes, 498 (94,9%), não tinha fi-
lhos, 11 (2,1%) afirmaram serem pais e 16 (3%) não forne-
ceram informação sobre esse aspecto. Os dois critérios de 
inclusão para participação na pesquisa foram: 1. ter mais 
de dezoito anos; e 2. ter completado pelo menos quatro 
períodos do curso de graduação. 

Instrumentos

Para a coleta de dados, foi estruturado um questionário 
com diferentes perguntas e escalas psicológicas, incluindo: 

1. Questionário Sociodemográfico. Composto por 10 
questões com a finalidade de caracterizar os participantes 
e colher informações sociodemográficas, como sexo e es-
tado civil. 

2. Escala de Gerenciamento Proteano de Carreira 
para Universitários (EGPC-U). Composta por 18 itens 
que avaliam as dimensões de (AG) – Autogerenciamento 
(e.g., Percebo-me procurando oportunidades de de-
senvolvimento para minha carreira por conta pró-
pria) e de (DV) – Direcionamento para valores (e.g., 
Uso meus próprios critérios para avaliar o meu sucesso 
em diferentes contextos). A medida possui mensura-
ção intervalar no formato Likert de cinco pontos em que 
(1) corresponde a “não me caracteriza” e (5) a “me carac-
teriza totalmente”. O instrumento adaptado para universi-
tários (Borges, 2014) baseou-se nas pesquisas de Briscoe 
et al. (2006) e de Oliveira et al. (2010), tendo apresentado 
coeficientes de fidedignidade entre 0,61 e 0,75.

3. Marcadores Reduzidos de Personalidade. Instru-
mento desenvolvido por Hauk Filho, Machado, Teixeira 
e Bandeira (2012) com base na Teoria dos Cinco Grandes 
Fatores de Personalidade, constituído por 25 adjetivos, que 
avalia as seguintes dimensões: conscienciosidade (e.g.,“Eu 
sou uma pessoa dedicada”), socialização (e.g., “Eu sou 
uma pessoa amável”), extroversão (e.g.,“Eu sou uma pes-
soa comunicativa”), neuroticismo (e.g.,“Eu sou uma pessoa 
pessimista”) e abertura (e.g.,“Eu sou uma pessoa aventurei-
ra”). O instrumento estrutura-se no formato Likert de cinco 
pontos em que (1) corresponde a “Discordo totalmente” e 
(5) a “Concordo totalmente”. Conforme a literatura (Hauk 
et al., 2012), o instrumento apresenta coeficientes de preci-
são entre 0,61 e 0,83. Neste estudo, os coeficientes de fide-
dignidade variaram entre 0,61 e 0,77.

4. Escala Multidimensional de Lócus de Controle. 
Constituída por 24 itens que objetivam mensurar as se-
guintes dimensões: (LCI) – lócus de controle interno 
(e.g.,“Se eu vou ou não tornar-me um líder depende prin-
cipalmente de minha capacidade”) e (LCE) – lócus de 
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controle externo, sendo essa última subdivida em acaso 
(LCE-Acaso) – (e.g., “Minha vida é, em grande parte, 
determinada por acontecimentos inesperados”) e outros 
poderosos (LCE-Poder) – (e.g., “Sinto que o que ocorre 
em minha vida é determinado principalmente por pessoas 
mais poderosas do que eu”). A medida, com formato Likert 
de cinco pontos em que (1) corresponde a “Discordo to-
talmente” e (5) a “Concordo totalmente”, foi desenvolvida 
por Levenson (1974) e validada no Brasil por Dela Coleta 
(1987), possuindo coeficientes de confiabilidade alfa de 
Cronbach entre 0,50 e 0,62. Neste estudo, os coeficien-
tes de precisão obtidos foram de 0,60 (LCI), 0,69 (LCE-
Acaso) e 0,75 (LCE-Poder).

Procedimentos de coleta e análise dos dados

Este estudo seguiu os padrões éticos descritos na 
Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde 
(2012). Também foi avaliado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da Universidade 
onde foi realizado o estudo, sob protocolo nº 248.80, ten-
do recebido parecer favorável.

A coleta de dados junto aos estudantes da univer-
sidade foi previamente agendada com os professores 
de diferentes disciplinas que concederam um momen-
to de suas aulas para a aplicação dos questionários. 
Pesquisadores treinados explicaram o estudo para os 
alunos e os convidaram a participar da pesquisa. Os es-
tudantes que consentiram em participar preencheram o 
Termo de Consentimento e responderam o questionário 
em aproximadamente 30 minutos. 

Após a tabulação dos questionários, os dados foram 
analisados com o auxílio do programa SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) versão 13.0. Além de 
estatísticas descritivas (frequência, porcentagem, média) 
para caracterização dos participantes, foram realizadas 
análises de comparação de grupos por meio do teste t para 
amostras independentes com a finalidade de verificar di-
ferenças entre determinadas variáveis sociodemográficas 
e dimensões proteanas. Foram efetuados também estudos 
de regressão envolvendo as dimensões propostas pela car-
reira proteana e os construtos de personalidade e lócus de 
controle. As análises foram realizadas considerando toda 
a amostra e também por área de formação: ciências huma-
nas ou exatas. Antes dos estudos de comparação e regres-
são, porém, foram analisados os aspectos de distribuição 
dos dados, tendo sido vislumbrada a possibilidade do uso 
de testes paramétricos. Foram também realizados trata-
mento dos valores omissos e cálculo dos coeficientes de 
confiabilidade (alfa de Cronbach) das subescalas de todos 
os construtos utilizados na pesquisa.

Resultados

Preditores das dimensões proteanas

Para compreender os preditores das dimensões protea-
nas considerou-se os construtos de personalidade e lócus 
de controle como variáveis independentes e os construtos 
AG e DV como dependentes. As variáveis independentes 
(preditoras) foram analisadas conjuntamente, por meio de 
regressão múltipla (método enter). Os resultados das aná-
lises envolvendo AG encontram-se detalhados na Tabela 1. 

No primeiro modelo testado, as variáveis, em con-
junto explicaram 23% de AG entre os estudantes da 
amostral geral [F(8,515) = 19,30, p < 0,001]. Neste caso, 
houve predição significativa a partir das dimensões de 
conscienciosidade, abertura e LCI. Entre os alunos de 
ciências humanas, a capacidade explicativa foi de 25,4% 
[F(8,236) = 10,04, p < 0,001] e, no grupo de ciências exa-
tas, foi de 27,5% [F(8,271) = 12,86, p < 0,001]. No grupo 
de humanas, os únicos preditores significativos foram LCI 
e conscienciosidade. Entre os estudantes de exatas houve 
predição a partir das dimensões de LCI, conscienciosida-
de, abertura e extroversão.

Na Tabela 2 encontram-se os resultados das análises 
envolvendo a dimensão de direcionamento para valores. 
Dentre os resultados encontrados, verificou-se que os 
construtos de personalidade e lócus de controle, de modo 
explicativo, responderam por 5,5% [F(8,516) = 3,76, 
p < 0,001] do construto DV na amostra geral. Nos gru-
pos de ciências humanas e exatas, os valores foram de 
5,7% [F(8,236) = 1,79, p = 0,08] e 7,4% [F(8,271) = 2,72, 
p = 0,01] respectivamente. Na amostra geral, houve pre-
dição significativa a partir das dimensões de abertura para 
experiência e socialização.  O aspecto de abertura para ex-
periência foi o único preditor significativo de DV entre os 
estudantes de humanas. No grupo de exatas houve predi-
ção significativa a partir de LCI e LCE-Poder (negativa).

Variações sociodemográficas, áreas de formação e di-
mensões proteanas de carreira

Conforme os dados apresentados na Tabela 3, obtidos 
a partir de análises do teste t para amostras independentes, 
tanto na amostra geral, como nos grupos de ciências huma-
nas e exatas, não foram verificadas diferenças significativas 
entre casados e solteiros, nem entre estudantes que são pais 
e aqueles que não têm filhos, quanto à expressão de atitudes 
proteanas.  De modo semelhante, não foram observadas di-
ferenças significativas entre homens e mulheres quanto às 
dimensões proteanas. Essa não diferenciação ocorreu tanto 
na amostra geral, como nos subgrupos pesquisados. 
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Preditores Geral Humanas Exatas
R2 aj. β p R2 aj. β p R2 aj. β p
0,230 0,254 0,275

Extroversão1 0,07 0,09 0,03 0,60 0,11 0,04
Socialização1 -0,01 0,73 -0,01 0,94 0,001 0,99
Conscienciosidade1 0,33 <0,001 0,34 <0,001 0,31 <0,001
Neuroticismo1 -0,07 0,11 -0,09 0,16 -0,05 0,32
Abertura1 0,17 <0,001 0,01 0,88 0,30 <0,001
LCI2 0,20 <0,001 0,29 <0,001 0,13 0,02
LCE – Poder2 0,01 0,77 0,10 0,14 -0,06 0,35
LCE – Acaso2 -0,07 0,14 -0,08 0,26 -0,04 0,50

Preditores Geral Humanas Exatas
R2 aj. β p R2 aj. β p R2 aj. β p
0,055 0,057 0,074

Extroversão1 -0,04 0,39 -0,08 0,23 -0,03 0,69
Socialização1 0,11 0,02 0,08 0,24 0,11 0,08
Conscienciosidade1 0,05 0,33 0,06 0,39 0,06 0,32
Neuroticismo1 -0,04 0,38 -0,04 0,60 -0,08 0,20
Abertura1 0,15 <0,01 0,17 0,01 0,09 0,15
LCI2 0,07 0,11 0,04 0,54 0,13 0,04
LCE – Poder2 -0,06 0,27 0,03 0,65 -0,15 0,03
LCE – Acaso2 0,05 0,33 0,02 0,77 0,10 0,16

Tabela 1
Preditores do Autogerenciamento

Nota:1Marcadores Reduzidos de Personalidade; 2Escala Multidimensional de Lócus de Controle.

Nota:1Marcadores Reduzidos de Personalidade; 2Escala Multidimensional de Lócus de Controle.

Tabela 2
Preditores do Direcionamento para Valores

Tabela 3
Comparação das dimensões proteanas por critérios sociodemográficos – média, desvio padrão e significância

Geral Humanas Exatas
AG – Média

(DP)
DV – Média

(DP)
AG – Média

(DP)
DV – Média

(DP)
AG – Média

(DP)
DV – Média

(DP)
Solteiros 3,76 (0,58) S - 3,79 (0,61) 3,76 (0,57) 3,87 (0,59) 3,76 (0,59) 3,73 (0,61)
Casados 3,66 (0,56) C - 3,74 (0,64) 3,79 (0,58) 3,78 (0,70) 3,50 (0,51) 3,73 (0,61)

[t = (521)
= 1,04,

p = 0,30]

[t = (521)
= 0,49,

p = 0,63]

[t = (242)
= -0,17, 
p = 0,86]

[t = (242)
= 0,67, 

p = 0,50]

[t = (277)
= 1,76, 

p = 0,08]

[t = (277)
=0,19,

p = 0,85]

Com filhos 3,54 (0,58) S - 3,71 (0,65) 3,68 (0,66) 3,54 (0,59) 3,28 (0,32) 4,00 (0,74)
Sem filhos 3,76 (0,58) N - 3,79 (0,61) 3,78 (0,57) 3,87 (0,59) 3,75 (0,60) 3,72 (0,61)

[t = (507)
= -1,27,
p = 0,21]

[t = (507)
= -0,46,
p = 0,65]

[t = (231)
= -0,43, 
p = 0,67]

[t = (231)
= 1,47, 

p = 0,14]

[t = (274)
= -1,57,
p = 0,12]

[t = (274)
= 0,90,

p = 0,37]

Homens 3,72 (0,61) 3,77 (0,57) 3,68 (0,62) 3,87 (0,52) 3,74 (0,60) 3,72 (0,59)
Mulheres 3,79 (0,55) 3,81 (0,55) 3,82 (0,53) 3,85 (0,65) 3,75 (0,58) 3,74 (0,64)

[t = (523)
= -1,48, 
p = 0,14]

[t = (523)
= -0,73,
p = 0,47]

[t = (243)
= -2,0, 

p = 0,05]

[t = (243)
= 0,17, 

p = 0,86]

[t = (278)
= -0,12,
p = 0,91]

[t = (278)
= -0,29,
p = 0,78]
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Objetivando verificar se alunos das áreas de ciências 
humanas e exatas apresentavam diferenças na forma de 
conduzir a carreira, foi efetuado o cálculo do teste t para 
amostras independentes. Como resultado, observou-se 
que alunos da área de humanas (M = 3,86, DP = 0,60) 
apresentaram média superior em DV, quando comparados 
a estudantes da área de exatas (M = 3,73, DP = 0,61), sen-
do a diferença significativa [t = (523) = 2,47, p = 0,01]. 
Por outro lado, essa diferenciação não ocorreu em relação 
à dimensão AG [t = (523) = 0,49, p = 0,63], ficando as 
médias da seguinte forma: humanas (M = 3,77, DP = 0,57) 
e exatas (M = 3,74, DP = 0,59).

Discussão

O objetivo deste estudo foi compreender a predição 
das dimensões de AG e DV a partir de construtos psico-
lógicos (personalidade e lócus de controle) e aspectos so-
ciodemográficos. Buscou-se também avaliar diferenças 
na predição das dimensões proteanas entre alunos de duas 
áreas distintas: ciências humanas e ciências exatas. 

Quanto aos aspectos de personalidade, foi possível 
verificar na amostra geral que somente as características 
de conscienciosidade e abertura apresentaram uma capa-
cidade preditiva de AG. Em relação à DV, por outro lado, 
houve predição somente a partir dos construtos de socia-
lização e abertura. Desse modo os resultados encontrados 
sustentaram parcialmente a hipótese inicial. 

Os dados envolvendo os aspectos de personalidade 
e as dimensões proteanas, quando analisados por área de 
formação, demonstraram algumas especificidades. Dentre 
essas, observou-se que as características relacionadas à 
conscienciosidade estão diretamente relacionadas ao au-
togerenciamento, independente do grupo analisado, sendo 
assim um preditor mais constante. As características de 
extroversão, por outro lado, denotaram uma capacidade 
preditiva em relação à AG somente no grupo de ciências 
exatas. Esses dados sinalizam a possibilidade de caracte-
rísticas de determinado grupo ou contexto mediarem a re-
lação entre os aspectos de personalidade e o autogerencia-
mento, favorecendo o surgimento de outras características 
de personalidade como preditoras de AG. 

Ainda numa comparação por área de formação, 
não se verificou uma característica de personalidade 
que tivesse capacidade preditiva de DV em ambos os 
grupos. Desse modo, compreende-se que a predição de 
DV pelas características de abertura, entre os alunos 

de humanas, seja mediada por alguma característica do 
grupo em questão. 

Segundo McCrae e Costa Jr. (2003), a consciencio-
sidade está relacionada às características de organização, 
persistência e motivação para alcance de objetivos. Essas 
características são importantes quando se requer do in-
divíduo mais pró-atividade e independência na forma de 
conduzir a carreira (Briscoe et al., 2006), uma vez que, 
entre outros aspetos, contribuem para um adequado plane-
jamento de carreira (Ourique & Teixeira, 2012).

Ainda conforme McCrae e Costa Jr. (2003), indiví-
duos que se destacam quanto à abertura para experiência 
tendem a ter comportamentos exploratórios, sendo pouco 
convencionais e ávidos por novas experiências. Acredita-
se que essas características facilitem o processo de adap-
tação a novos espaços e também o aprendizado de novas 
demandas (Briscoe & Hall, 2006), facilitando o autoge-
renciamento da carreira. Destaca-se que esse construto foi 
o único preditor significativo de DV no grupo de humanas. 
Neste caso, compreende-se que a abertura para experiên-
cia auxilie o indivíduo a questionar padrões estabelecidos 
de carreira e também a buscar diferentes modos de condu-
zir sua trajetória profissional, proporcionando maior reali-
zação no contexto pessoal e de trabalho.

Conforme Nunes (2007), pessoas com características 
de extroversão tendem a ser comunicativas, afetuosas, oti-
mistas, ativas e com facilidade para conhecer novas pes-
soas. Já indivíduos com média superior em socialização 
tendem a apresentar comportamentos afáveis e empáticos, 
sendo prestativos e altruístas. Compreende-se, portanto, 
que tais características possam prover recursos para o au-
togerenciamento profissional ao facilitar o contato com 
pessoas que podem ser estratégicas na carreira, promo-
vendo assim processos de networking3. De acordo com 
Wolf e Kim (2012), indivíduos que se destacam quanto à 
extroversão, tendem a procurar ativamente uma atenção 
social, o que acaba por conduzi-los também a interações 
mais frequentes no trabalho, facilitando a construção de 
novos vínculos. Quanto à predição de DV pelo aspecto 
de socialização, uma possível explicação é uma priorida-
de de pessoas com características relacionadas à referida 
dimensão em direcionarem a carreira na busca de espaços 
que lhes proporcionem satisfação e bons relacionamentos. 
Nesse sentido, Sá, Lemos e Cavazote (2014) constaram 
que um dos aspectos valorizados por jovens que, recente-
mente, tinham adentrado no mercado de trabalho era um 
ambiente de trabalho agradável e colaborativo.

3 “Fazer networking é criar, manter e usufruir sua rede de contatos, de forma consciente e sistemática, com a proposta de alavancar seus 
objetivos pessoais e profissionais.” (Souza, 2003,  p. 67).
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Dentre os resultados, verificou-se que o neuro-
ticismo não apareceu como preditor significativo das 
dimensões proteanas em nenhuma das análises, contra-
riando assim a hipótese inicial. Todavia, como esperado, 
observou-se que o valor de Beta em todas as situações 
foi negativo, mantendo assim a ideia da necessidade de 
uma estabilidade emocional para o autogerenciamento 
da carreira e para a condução dessa em conformidade 
com os valores pessoais. Segundo Teixeira et al. (2012), 
a estabilidade emocional é necessária para emissão de 
respostas adequadas e eficazes no processo de adaptação 
em diferentes ambientes. 

Em relação às dimensões do lócus de controle, verifi-
cou-se ao longo do estudo que LCI foi um preditor signi-
ficativo de AG tanto na amostra geral, como nos subgru-
pos. Em relação à DV, contudo, houve predição, a partir 
de LCI, somente entre os estudantes de ciências exatas. 
Desse modo, os resultados sustentaram a hipótese inicial 
somente em relação à AG. Uma possível explicação para 
a predição de AG a partir de LCI é a capacidade de pes-
soas que se percebem como responsáveis pelos eventos ao 
seu redor em terem mais facilidade para tomarem decisões 
na carreira, como evidenciado por Gadassi, Gati e Dayan 
(2012). Ainda no grupo de ciências exatas, verificou-se a 
predição negativa de DV a partir de LCE-Poder, demons-
trando que quanto menos o indivíduo atribui a causalidade 
de eventos a outras pessoas, mais evidencia um gerencia-
mento de carreira conforme seus valores pessoais.

Considerando os resultados de predição das dimen-
sões proteanas a partir do lócus de controle, observou-se 
que, semelhante ao aspecto de conscienciosidade, LCI de-
monstra ser um preditor de AG mais constante. Todavia, 
em relação à DV, essa predição somente ocorre quando 
favorecida por características de um determinado grupo.

No que tange aos aspectos sociodemográficos, con-
forme hipotetizado e semelhante aos resultados da pesqui-
sa de Oliveira et al. (2010), não foram encontradas dife-
renças entre solteiros e casados, nem entre universitários 
com ou sem filhos, na amostra geral e nos dois grupos 
pesquisados. Em oposição à expectativa inicial, não fo-
ram observadas diferenças significativas entre homens e 
mulheres quanto à dimensão AG tanto na amostra geral 
como nos subgrupos de ciências humanas e exatas. Este 
resultado diverge do encontrado por Oliveira et al. (2010), 
no qual homens apresentaram resultado significativamen-
te superior ao de mulheres quanto a comportamentos de 
carreira autodirigidos. Uma possibilidade para a divergên-
cia dos resultados dos dois estudos, realizados com brasi-
leiros, é uma percepção de maior igualdade entre homens 
e mulheres quanto ao gerenciamento de suas carreiras 
dentro do espaço da universidade, que modifica-se com 

a entrada no mercado de trabalho. Ainda assim, é preci-
so considerar que os dados observados neste estudo, por 
outro lado, vão ao encontro dos resultados apresentados 
por Briscoe et al. (2006), que não encontraram diferenças 
entre homens e mulheres tanto para AG como para DV, 
sendo talvez uma variável que melhor precisa ser investi-
gada dentro do modelo proteano.

Em relação à área de formação, contrariando o que 
fora inicialmente hipotetizado, não foram observadas di-
ferenças significativas entre alunos de ciências humanas e 
exatas quanto à expressão de atitudes relacionadas ao au-
togerenciamento. Por outro lado, verificou-se que alunos 
da área de ciências humanas denotam mais características 
relacionadas à DV quando comparados aos estudantes de 
exatas. O resultado sugere uma relação com as caracte-
rísticas exigidas e contempladas nos cursos de humanida-
des, como história, filosofia e outros. Segundo Nogueira 
(2010), uma das características das pessoas que procuram 
a área de humanas é a vontade de compreender critica-
mente o mundo em que vivem. Nesse caso, o ser humano 
é o principal objeto de estudo a ser desvendado em suas 
diferentes dimensões de desenvolvimento. Para o autor, 
ao questionar a realidade sociocultural, o estudante dessa 
área passa a investigar a si mesmo. 

Ressalta-se também que os cursos dentro da área 
de humanas, em sua maioria, tendem a ser menos valo-
rizados. Dentro dessa ótica ressalta-se, por exemplo, no 
Brasil, conforme Portaria Interministerial de 09 de Janeiro 
de 2013 (Brasil, 2013), a exclusão de cursos dessa área do 
Programa Ciência Sem Fronteiras. Mediante essa desvalo-
rização, que pode ser estendida para a possibilidade redu-
zida de oportunidades de trabalho, baixos salários e pouco 
prestígio social, é possível supor que reste a esses estu-
dantes a valorização de aspetos mais subjetivos da profis-
são, como a satisfação com a atividade realizada. Sharp e 
Weidman (1989), numa pesquisa longitudinal, verificaram 
que recém-formados na de áreas de humanas não diferiam 
no nível de satisfação com o trabalho quando comparados 
a contemporâneos de outras áreas de conhecimento, em-
bora tivessem ganhos financeiros inferiores.

Considerando as variáveis psicológicas, notou-se 
que aspectos como conscienciosidade, abertura para ex-
periência e lócus de controle interno tendem a prever o 
autogerenciamento. Logo, compreende-se que em meio 
a necessidade dos futuros profissionais em assumirem a 
responsabilidade de suas carreiras, exista a necessidade de 
programas de Orientação de Carreira de abordarem tópi-
cos que possibilitem o aprimoramento dessas caracterís-
ticas. Vislumbra-se ainda a possibilidade dos resultados 
encontrados serem utilizados em processos seletivos em 
organizações, uma vez que podem auxiliar na avaliação da 
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capacidade de um profissional ser mais independente para 
dirigir, ou não, a própria carreira. 

Dentre as análises realizadas no estudo, verificou-
se, contudo, que a predição de DV, a partir das variá-
veis, de personalidade e lócus de controle foi reduzida, 
o que pode ser atribuído a alguns fatores. O primeiro se 
refere à escolha das variáveis tomadas como preditoras. 
Neste caso, compreende-se a possibilidade de outras va-
riáveis não utilizadas no estudo, como valores humanos 
(Gouveia, 2003), explicarem de modo mais preciso o di-
recionamento da carreira conforme os valores pessoais. 
Um segundo fator é a interferência da idade dos partici-
pantes. Conforme Segers, Iceoglu, Vloeberghs, Bartram e 
Henderickx (2008), a consciência dos próprios valores e a 
relevância desses no gerenciamento da carreira parece se 
desenvolver com a idade, sendo essa característica menos 
evidente entre os mais jovens.  Outra possível explicação 
é a complexidade do construto DV, cuja dimensionalida-
de tem sido discutida (De Bruin & Burcher, 2010). Ao 
analisar as subescalas da Protean Carrer Attitudes Scale 
(Briscoe et al., 2006), por meio da Teoria de Resposta ao 
Item, De Bruin e Buchner (2010) evidenciaram a possibi-
lidade dos itens relativos à dimensão de direcionamento 
para valores estarem medindo dois traços latentes distin-
tos. Um deles estaria relacionado a um forte senso de com-
portamento moralmente aceito, evidenciado, por exemplo, 
quando o indivíduo nega uma solicitação da organização 
em que trabalha por considerá-la errada. O outro estaria 
relacionado à autonomia do indivíduo no estabelecimento 
de metas e necessidades na condução da própria carreira, 
refletindo, possivelmente, um claro senso de identidade. 

Dentre as limitações do estudo, destaca-se o fato dos 
resultados terem sido obtidos a partir de análises que con-
sideraram as dimensões do modelo proteano de modo iso-
lado. Dessa forma, não se pode afirmar que os construtos 
utilizados predizem um perfil proteano, mas apenas que 
têm a capacidade de predizer significativamente aspectos 
do autogerenciamento ou do direcionamento para valores 
quando analisados separadamente. Sugere-se assim para 
estudos futuros, a investigação de preditores dos perfis 
descritos por Briscoe e Hall (2006) dependente, rígido, 

reativo e transformacional ou proteano, analisando AG e 
DV conjuntamente. Outra limitação do estudo foi a não 
inclusão de estudantes de ciências biológicas, ficando 
como sugestão para novos estudos a abordagem do mode-
lo proteano com estudantes da referida área de formação. 
Orienta-se ainda para futuras pesquisas a inserção de estu-
dantes de faculdades privadas. 

Do ponto de vista metodológico, aspecto próprio do 
uso de escalas psicológicas fechadas, a desejabilidade so-
cial dos itens e autoavaliação pelos respondentes podem 
levar a uma superestimação dos aspectos mensurados. 
Para estudos futuros, encoraja-se pesquisadores ao uso de 
métodos mistos que, ao serem combinados, poderão gerar 
resultados mais amplos das propriedades de AG e DV.

Considerações finais

Observou-se neste estudo que variáveis como sexo, 
estado civil e filhos não denotam ser aspectos que in-
fluenciam diretamente na expressão de atitudes proteanas. 
Por outro lado, constatou-se que a área de formação se 
constitui numa variável que distingue os grupos, havendo 
por parte dos estudantes de humanas uma maior ênfase 
no comportamento dirigido para valores. Notou-se ainda 
a relevância dos construtos psicológicos na predição da 
dimensão de autogerenciamento, observando-se por outro 
lado, a necessidade de maiores investigações quanto à pre-
dição do direcionamento de valores. 

De um modo geral, compreende-se que o estudo 
possibilitou um maior conhecimento de variáveis en-
volvidas no modelo proteano, permitindo novos avan-
ços na produção científica da área em questão. Nesse 
sentido, ressalta-se os poucos estudos sobre o modelo 
proteano no contexto brasileiro e as considerações de 
Gerber, WitteKind, Grote, Conway e Guest (2009) sobre 
a cautela na generealização de medidas e resultados de 
um país para outro, tendo em vista as peculiaridades de 
cada contexto. Espera-se que os resultados encontrados 
continuem a ser investigados e contribuam para a pre-
paração de jovens na transição da universidade para o 
mercado de trabalho.
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